Tjänstespecifika villkor för analog och digital kabel-TV
Gäller fr o m 2006-01-31 tills vidare
1. ALLMÄNT. Dessa tjänstespecifika villkor reglerar abonnemang på program som distribueras av Tele2 (i villkoren
benämnda som Bolaget). Villkoren gäller inte till den del de avviker från garantier eller andra villkor som särskilt
anges vid abonnemangets ingående.

bostaden. Abonnentens ansvar bortfaller om abonnenten haft befogad anledning att anta att störning eller avbrott
inte beror på ovan angivna skäl. Störningar eller avbrott på fastighetsnätet i den fastighet där abonnemanget brukas
åtgärdas om Bolaget har åtagit sig sådan skyldighet i avtal med fastighetsägaren.

2. DEFINITIONER. Med dekoder avses analog dekoder och digital dekoder, fjärrkontroll och tillhörande utrustning.
Med filter avses filter för avkodning av program, som inte avkodas med dekoder.

8. DEKODER OCH BETAL-TV-FILTER. Endast utrustning som tillhandahållits av Bolaget får användas för avkodning och mottagning av Bolagets programutbud. Abonnenten svarar för att dekoder, digital-TV-box eller filter som
tillhandahållits inom ramen för abonnemanget förvaras och används aktsamt. Ingrepp i utrustningen får endast
göras av Bolaget. Utrustningen får inte flyttas från installationsplatsen.
Abonnenten skall snarast anmäla eventuelllt funktionsfel, varvid Bolaget svarar för att avhjälpa felet inom skälig
tid. Felaktig utrustning skall återlämnas i enlighet med de anvisningar som Bolaget lämnar vid abonnentens felanmälan. Om inte felet kan hänföras till abonnenten, utgår ersättning enligt punkt 7 ovan. Ersättning beräknas från
tiden för felanmälan till dess felfri utrustning tillhandahållits.
Tillhandahållen utrustning är Bolagets egendom och får endast överlåtas i samtycke till annan abonnent som
flyttar in i bostaden. Överlåtelse ska ske skriftligen på av Bolaget särskild överlåtelsehandling. Tillhandahållen utrustning får inte hyras ut eller på annat sätt frånhävdas abonnenten. Abonnenten svarar för att varken han eller annan
utnyttjar utrustningen annat än för enskilt bruk och/eller i strid med upphovsrättsliga bestämmelser. Utrustningen
skall återlämnas på abonnentens bekostnad senast sju dagar efter abonnemangets upphörande, såvida inte Bolaget
meddelat annat.
Av Bolaget erhållet emballage bör användas vid återlämnandet av utrustningen postledes. Vid förlust av emballage erhålls ett nytt mot avgift. Om utrustning skadas vid användande av annat emballage gäller vad som nedan
sägs om skadad utrustning. Om abonnenten väljer att återlämna utrustningen per post, skall detta ske genom
rekommenderad försändelse. Om dekoder, digital-TV-box, filter, programkort eller annan för Bolaget nödvändig
utrustning inte återlämnas, har Bolaget rätt till ersättning motsvarande abonnemangsavgiften för det programutbud som kan tas emot med utrustningen, räknat från tidpunkten för abonnemangets upphörande fram till dess
utrustningen kommit Bolaget tillhanda. Ersättningen baseras på tillämplig avgift för kortaste erbjudna betalningsperiod.
Om utrustningen skadas, har Bolaget rätt till ersättning för reparation eller byte samt fraktkostnader. Om utrustningen förkommer, har Bolaget rätt till ersättning för utrustning som inte återlämnas. Ersättning enligt ovan utgår inte
om abonnenten gör sannolikt att skadan eller förlusten inte beror på vårdslöshet från hans sida, hushållsmedlem
eller annan som med hans medgivande vistas i bostaden. Får abonnenten ersättning från en försäkring för den
inträffade skadan skall denna ersättning tillfalla Bolaget.

3. INGÅENDE AV ABONNEMANGSAVTAL. Abonnemangsavtal ingås genom att abonnenten betalar avgift enligt
första faktura, hämtar ut dekoder/digital-TV-box på Posten eller annat utlämningsställe eller erhåller dekoder/digitalTV-box genom hemfrakt, såvida inte parterna undertecknat skriftligt avtal eller muntlig inspelad avtalsaccept mellan
Bolaget och abonnenten. För att återuppta ett abonnemang gäller normalt samma villkor som vid förstagångsabonnemang. Avgift för borttagande av eventuellt spärrfilter tillkommer.
4. ABONNEMANGSPERIOD. För analog TV är abonnemangsperioden 3 månader, därefter löper avtalet tillsvidare.
Abonnenten kan när som helst säga upp abonnemanget till upphörande vid utgången av nästföljande kalendermånad. Dock gäller att den kortaste abonnemangsperioden är 3 månader. För digital TV är abonnemangsperioden
minst 6 månader och uppsägningstiden 3 månader. Efter bindningstid gäller abonnemanget tillsvidare. Uppsägning
från Bolagets sida skall ske skriftligen med minst 30 dagars varsel. För villaägare kan avtal träffas med särskilda
villkor för abonnemangsperiod och uppsägning – se i förekommande fall Avtal om anslutning av villa.
5. PROGRAMUTBUD. Bolaget har rätt att från tid till annan koda och kryptera hela eller delar av distribuerat programutbud. Bolaget har rätt att vidta ändringi programutbudet, under förutsättning att ändring meddelas skriftligen
med minst 30 dagars varsel. Ändring får ske med kortarevarsel om ändringen föranledes av att avtal inte uppnås
med berört programbolag eller av annan omständighet utanför Bolagets kontroll.
6. TILLTRÄDE. Abonnenten skall bereda Bolaget tillträde till bostaden/lokalen, i den utsträckning som erfordras.
Abonnenten och Bolaget skall komma överens om tid för detta. Vid abonnemangets upphörande skall abonnenten
i förekommande fall bereda Bolaget tillträde för montering av spärrfilter eller tillse att lånad dekoderutrustning återlämnas till Bolaget. Om sådan åtgärd erfordras för att förhindra fortsatt mottagning, löper abonnemanget vidare till
dess att Bolaget beretts tillträde.
7. STÖRNINGAR OCH AVBROTT. Bolaget skall åtgärda eventuella störningar och avbrott inom skälig tid efter felanmälan. Abonnenten har rätt till proportionell återbetalning eller kreditering av abonnemangsavgift vid störningar
eller avbrott som varat under en sammanhängande tid av minst 12 timmar, om inte mottagningsproblemen i fråga
kan hänföras till abonnenten. Ersättning beräknas från tiden för abonnentens felanmälan till dess att störningarna
eller avbrottet upphört. Härutöver utgår ingen ytterligare ersättning för störningar eller avbrott. Ersättning för störningar eller avbrott under viss månad utgår endast om ersättningen totalt överstiger 25 kronor.
Bolaget svarar inte för kostnader som uppstår när störning eller avbrott beror på ansluten mottagare eller annan
utrustning tillhörig eller disponerad av abonnenten, eller om dessa störningar eller avbrott av annan anledning kan
härledas till otillåtet agerande av abonnenten, hushållsmedlem eller annan som med hans medgivande vistas i

9. AVFLYTTNING. Abonnenten har inte rätt att vid avflyttning ta med sig dekoder, digital-TV-box eller filter. Utrustningen skall då återlämnas till Bolaget i enlighet med vad som anges i punkt 8 ovan. Vid avflyttning till bostad som
inte är ansluten till Bolaget kan kund avsluta abonnemang mot uppvisande av bestyrkt kopia av flyttanmälan samt
betalning av en avgift enligt aktuell prislista. Föreligger bindningstid på abonnemanget äger kund dock inte rätt att
bryta avtalet i förtid.
10. FÖRTIDA UPPSÄGNING. Bolaget förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal i förtid om förhållanden som
Bolaget inte råder över inträffar såsom att gällandeavtal med annan nätägare upphör.

Tjänstespecifika villkor för Tele2 Bredband LAN
Tjänstespecifika villkor 2010-05-05
1. TJÄNSTEBESKRIVNING. I tjänsten ingår anslutning till Tele2s svenska del av Internet, nationella och internationella Internet-kopplingar, personlig hemsida, tillgång till Newsserver samt möjlighet att använda elektroniskt
postadresskonto. I tjänsten ingår ej nya versioner av distribuerad programvara.
Kunden tilldelas ett utrymme för elektronisk post om 25 Mb. Storleken på varje enskilt mail får maximalt uppgå
till 10 Mb. Tele2 äger rätt att radera oläst elektronisk post äldre än 90 dagar. Tele2 är ej skyldig att spara läst post.
Elektronisk postadress ingående i tjänsten är personlig och Tele2 förbehåller sig rätten att neka samt ta bort
olämpliga och stötande postadresser. Tele2 äger vidare rätt att ändra tilldelad postadress om detta motiveras av
driftmässiga eller andra tekniska skäl.
Kunden disponerar ett avgränsat utrymme på Tele2s server för personlig hemsida. Användaren överför själv
information till servern och ansvarar för upplägg av personlig hemsida. Tele2 tillhandahåller inget stöd för det innehållsmässiga eller typografiska utformningen av denna.
Kunden åtar sig att inte utnyttja tjänsten på ett sådant sätt, att detta medför eller riskerar att medföra att övriga
kunder får en väsentligt sämre tillgänglighet till tjänsten. Tele2 har rätt att i sådant fall omgående begränsa kundens
utnyttjande av tjänsten.
2. ANSLUTNING. Anslutning anses genomförd när anrop kan ske eller, om kund saknar nödvändig utrustning för
ändamålet, när Tele2 genom meddelande till kund verifierat att anslutning genomförts. Tele2 ansvarar för erforderligt
nät och innehar funktionsansvar fram till avtalad avlämningspunkt. Kund svarar själv för nödvändig utrustning för
överföring av information.
Kunden erhåller 5 (fem) publika IP-adresser via Tele2s DHCP-server. Endast en (1) IP-adress får användas
samtidigt per anslutning. Tele2 har rätt att ändra kundens IP-adress utan att i förväg informera om detta. Kunden
har inte rätt att sätta upp egen server med åtkomst från Internet. Tele2 meddelar kund nödvändig information för
anslutningen samt eventuell personlig kod vilken ger tillgång till tjänsten.
Nätets uppbyggnad och dess anslutning till annan operatörs nät kan medföra att viss utrustning och vissa tjänster
hos andra operatörer inte kan användas.
3. AVGIFTER. Kund ansvarar för betalning av alla avgifter som hänför sig till avtalet om annat inte särskilt överenskommits. Om kund inte kan utnyttja beställd tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till kund eller
omständighet utanför Tele2s kontroll, skall detta inte befria honom från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.
4. AVTALSPERIOD. Avtalsperiod framgår av abonnentavtalet. Efter eventuell bindningstids slut löper avtalet tills
vidare med den uppsägningstid som anges i abonnentavtalet. Uppsägning av avtalet bör ske skriftligen. Om kunden
flyttar utan att säga upp tjänsten äger Tele2 rätt att stänga ner tjänsten inom 3 (tre) dagar.
I förekommande fall förutsätter giltigheten av abonnentavtalet ett gällande avtal angående fastighetsabonnemang
mellan Tele2 och fastighetsägaren. Skulle det avtalet upphöra att gälla, skall även detta abonnentavtal automatiskt
upphöra att gälla med en månads uppsägningstid.
Tele2 äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande när kunds hyresavtal för berörd lägenhet upphör
att gälla.
Tele2 äger rätt att tillfälligt eller permanent stänga av eller begränsa tillgången till abonnemanget om kunden
bryter mot åtagande enligt detta avtal. Tele2 har rätt att debitera kunden sina kostnader för bortkoppling, avstängning
eller begränsning liksom för återställande av sådan åtgärd.
5. UTRUSTNING. Utrustning som kund använder för tjänsten skall uppfylla vid var tid gällande bestämmelser enligt tillämplig lagstiftning och därav följande eventuella anvisningar från Tele2. Om Tele2 tillhandahåller utrustning får kunden inte sälja, pantsätta, hyra, låna ut eller på annat sätt förfoga över sådan utrust-

ning. Kunden skall följa Tele2s anvisningar för användning av utrustningen. Från det att utrustningen levererats till
kunden till dess att den återlämnats till Tele2, skall kunden ansvara för eventuell förlust eller skada på utrustningen.
I de fall äganderätten av utrustning som medföljer tjänsten tillhör kund, ersätter Tele2 skadad utrustning, inom 2
månader efter avtalets tecknande, såvida skadan inte beror av vårdslöshet av kunden själv, hushållsmedlem eller
annan som med kundens medgivande vistas i bostaden. I annat fall skall Tele2 inte ha något ansvar för sådan
utrustning. Tele2 har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten om utrustningen inte uppfyller kraven enligt ovan.
Vid driftstörning eventuellt orsakad av kunds utrustning, är kund skyldig att låta Tele2 undersöka denna utrustning.
Kund är skyldig att omedelbart urkoppla utrustning som stör Tele2s nät.
Kablar och uttag installerat i fastigheten/lägenheten får inte på något sätt modifieras av kunden, exempelvis
genom tillägg av ytterligare uttag.
Tele2s support och ansvar omfattar endast anslutning med en (1) dator.
6. KUNDENS ANSVAR. Har utrustning anslutits eller modifierats i strid mot punkt 5 ovan, är kund ansvarig för Tele2s
kostnader som därigenom kan uppstå. Detta gäller även registrerad utrustning som stör datatrafiken och som kund
trots uppmaning inte omedelbart kopplat ur. Kund är dock fri från ansvar om han kan visa att han inte varit vårdslös
eller brustit i sin tillsyn över anslutningen.
Kunden får enbart använda tjänsten för privat bruk. Vid onormal användning (t ex egen spelserver, FTP-server,
eller liknande samt mycket överdriven nedladdning) som orsakar olägenheter för Tele2 eller annan kund förbehåller
sig Tele2 rätten att begränsa överföringshastigheten alternativt säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vad som
är onormal användning äger Tele2 ensamt rätt att avgöra.
Kund får inte ansluta datorresurser i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller tillhanda hålla varor, tjänster
eller information till utomstående.
7. ÄNDRING. Kunden är införstådd med och accepterar att Tele2s tjänst kan ändras, avseende omfattning och
innehåll, dock inte beträffande grundläggande funktionella egenskaper. Tele2 förbehåller sig rätten att vidta sådana
ändringar. Det åligger dock Tele2 att, om möjligt med minst en (1) månads varsel, informera kund om ändring som
väsentligt påverkar avtalad tjänst.
Om ändringen innebär en avgiftshöjning eller enligt ovan är till väsentlig nackdel för kund, har kund rätt att under
avtalsperiod skriftligen säga upp avtalet med verkan från det att ändringen inträffade.
Har kunden nyttjat tjänsten efter det att ändringen trätt i kraft skall detta anses utgöra godkännande av ändringen.
8. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET. Tele2 äger rätt att överlåta detta avtal till bolag inom samma koncern som Tele2.
Tele2 skall även i övrigt ha rätt att överlåta avtal utan kundens samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att
anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett för kunden tillfredsställande sätt.
Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal utan att först ha inhämtat Tele2s skriftliga samtycke.
9. EXKLUSIVITET. Anslutning av avtalad tjänst gäller exklusivt för kunden. Kunden har inte rätt att ansluta annan
till tjänsten.
10. TELE2s ANSVAR. Tele2 ansvarar för leveransen fram till Stadsnätsägarens alternativt Fastighetsägarens
överlämningspunkt, samt för det tjänsteutbud som kunden köper av Tele2. Dock ansvarar Tele2 ej för funktionen i
stadsnätet eller i fastighetsnätet. Ansvaret för stadsnätet åligger alltid stadsnätsägaren och ansvaret för fastighetsnätet åligger alltid fastighetsägaren eller av respektive part anlitad serviceentreprenör. Tele2 kan ej garantera att
tjänsten kommer att fungera vid fel i stadsnätet eller fastighetsnätet.

Tjänstespecifika villkor för Hemtelefoni via bredbandet
Gäller fr o m 2008-07-01 tills vidare
1. ALLMÄNT. Dessa tjänstespecifika villkor reglerar Kunds, dvs fysisk persons, användande av Tjänst. Avtal anses
ingånget när Kund har registrerat sig för Tjänst.
Tjänsten levereras i normalfallet inom 2-4 veckor från beställning eller, om tillämpligt, efter eventuell ångerfrists
utgång under förutsättning att all nödvändig information från Kunden kommit Tele2 tillhanda.
2. TJÄNSTEBESKRIVNING. Tjänst möjliggör för Kund att för enskilt bruk överföra telefonisamtal eller annan dataöverföring via Internet och det fasta tele-foninätet. Tjänst samt dess tilläggstjänster specificeras i vid var tid gällande
produktbeskrivning som återfinns på Tele2s hemsida www.tele2.se/bredbandstelefoni.
En förutsättning för att Kund skall kunna nyttja Tjänst är att Kund har avtal med en bredbandsoperatör. Vidare
krävs att bredbandsanslutningen samt eventuell extra utrustning som Kund måste införskaffa för att anpassa sin
bredbandsanslutning uppfyller de krav som framgår från tid till annan på Tele2s hemsida www.tele2.se/.
Tjänst gäller endast för privatabonnemang (dvs ej näringsverksamhet) och fast månadsavgift/månatlig minimidebitering omfattar inte betalsamtal, mediasamtal, samtal till nummerupplysning, trafik till modempooler eller andra
tjänster. Ovan nämnda typer av trafik faktureras enligt tredjepartsleverantörs prislista.
3. UTRUSTNING. För användning av Tjänst krävs en bredbandstelefonibox. Såvida inte annat skriftligen överenskommits mellan Tele2 och Kund, lånar Kund sådan bredbandstelefonibox av Tele2. Kund ansvarar för skada på
bredbandtelefoniboxen under tid som boxen befinner sig i Kunds vård. Vid fel i bredbandstelefoniboxen som inte är
hänförligt till Kund ersätter Tele2 felaktig box utan kostnad för Kund.
Tele2 förbehåller sig rätten att utföra konfigurationsändringar samt mjukvaruuppgraderingar i bredbandstelefoniboxen under den tid som utrustningen är ansluten mot Tele2s bredbandstelefonitjänst. Bredbandstelefoniboxen är
förkonfigurerad för att endast fungera med Tele2s bredbandstelefonitjänst.
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4. AVGIFTER. Avgift (bla eventuell startavgift, fast månadsavgift samt rörliga samtalskostnader) debiteras enligt
vid var tid gällande prislista för Tjänsten, vilken återfinns på tele2.se eller kan erhållas från Tele2s Kundservice på
0772-25 25 25. Väljer Kund pappersfaktura som betalningssätt tillkommer en avgift per faktura.
5. KUNDS ÅTAGANDE. Kund är betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. Kund ansvarar
för att denne förfogar över och använder för Tjänst avsedd utrustning. Kund skall förvara och använda utrustningen
för nyttjande av Tjänst på ett betryggande sätt. Kund är ensam ansvarig för att utrustningen ej kan utnyttjas eller
brukas av obehöriga.

Vid förlust av utrustningen, eller om den har förkommit eller riskerar att komma till obehörig användning åligger
det Kund att omedelbart anmäla detta till Tele2. Från det att anmälan om att utrustning förkommit och skall spärras
inkommit till Tele2 ansvarar Tele2 för kostnader som orsakats av obehörigt användande, såvida inte Kund förfarit
svikligt eller grovt vårdslöst. Kunds betalningsansvar för fasta avgifter kvarstår dock oförändrat.
Kund garanterar att Tjänst används på sedvanligt sätt dvs att Tjänst används av fysisk person och inte exempelvis
som växelfunktion eller gränssnitt för samtrafik. I det fall Tele2 misstänker att Kund ej nyttjar Tjänst på sedvanligt sätt
äger Tele2 rätt att omedelbart stänga av Tjänst och säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vid brott mot något av
ovanstående äger Tele2 rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst samt, om Tele2 finner det lämpligt, säga
upp avtalet. Tele2 förbehåller sig rätten att, på polismyndighets begäran, spärra utrustning som anmälts stulen.
6. TELE2s ANSVARSBEGRÄNSNING. Tele2 ansvarar inte för bristande ljudkvalitet och tillgänglighet som kan härledas till Kunds bredbandsleverantörs IP-nät. Tele2 ansvarar inte heller för eventuella avbrott i Tjänst som uppkommit
på grund av driftstopp eller strömavbrott hos Kunds bredbandsleverantör.
Tele2 ansvarar inte för eventuella förändringar som görs av Kunds bredbandsleverantör vilka kan leda till att Tjänst
inte fungerar. Om Kund byter bredbandsleverantör kan Tjänst eventuellt upphöra att fungera. Tele2 kan inte heller
göras ansvarig för eventuella driftstopp som kan uppkomma på grund av strömavbrott hos Kund. Tele2 ansvarar
inte för att övriga tjänster eller utrustning som kopplas till första telefonjacket, exempelvis larmutrustning, fungerar
tillsammans med Tjänst.
7. PORTERING. Kund är ansvarig för att med hjälp av sitt tilldelade telefonnummer kontrollera att Kund kan använda
Tjänst innan begäran om portering görs av Kund. Skulle Kund inte göra denna kontroll innan portering är genomförd
kan inte Tele2 göras ansvarig för att Kund eventuellt blir utan telefoni.
8. ÅNGERRÄTT. För det fall Kund är konsument och beställer Tjänst på distans har Kund fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen.
9. UPPSÄGNING. Avtalsperioden anges i abonnentavtalet. Efter eventuell bindningstids slut löper avtalet tills vidare
med den uppsägningstid som anges i abonnentavtalet. Uppsägning bör ske skriftligen. Om Kund avbryter avtalet
under löpande bindningstid har Tele2 rätt att debitera Kund uppsägningsavgift enligt vad som anges i abonnentavtalet. Vid avtalets upphörande skall Kund på Tele2s begäran återsända Tele2 tillhörig utrustning. Sådan returfrakt
betalas av Kund.

